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Integrácia s.r.o., so sídlom : Giraltovce, IČO: 52616118

1. ÚVOD

I

Sociálny podnik Integrácia s.r.o., sa registroval ako sociálny podnik,
na území mesta
Giraltovce v zmysle Zákona 11 2/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení neskorších predpisov.

Názov

Integrácia

Právna formal

s.r.o.

Registrácia

zapísaný v Regist ri obchodnom, veden om Okres né ho súdu Prešov.,
čís lo : 3891/P, dátum registrácie: 04.09.2019

Sidlo

Giraltovce, Dukelská 31

Okres

Svidník

IČO

52616118

DiČ

50684523

Štatutárny orgán

regist račné

Mgr. Františe k Novotný

Kontaktné údaje žiadatera
Kontaktná osoba

e -mai l :novotnýfld@gmail.com
lel. :0915766320
e-mail : novotnýfld@gmail.com
tel.: 0915 766320

Bankové spojenie

Slovenská

Číslo účtu v tvare IBAN'

sporiterňa

a.s.

SK16 0900 0000 00516247 6485

Registrovaný sociálny podnik Integrácia, S.r.o. so sídlom: Giraltovce, ul. Dukelská 27/31
vznikla dňa 04/09/2019 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Prešove a podľa
ustanovenia § 7 ods.14 zákona Č. 11 2/20 18 Z . z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch dostala osvedčeni e o priznaní štatútu RSP dňa 01111/20 19 MPSVaR Č .
043/20 19- RSP
Predmetom podnikania Spoločnosti je:
1. Výroba potravinárskych výrobkov
2. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným

hosťom

v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
4. Čistiace a upratovacie služby

I
2

Uvádza sa právna fo rma tak, ako je zapísaná v príslušnom registri .
Táto adresa bude používaná na zasíelaníe oficiálnej elektronickej komunikácie s oktesným úradom alebo

poskytovatel'om regionáln eho príspevku.

I

Táto adresa bude používaná na pracovnú e lektroníckú komunikáciu s okresným úradom alebo poskytovate)'om
regíonálneho príspevk u.
4 Uvádza sa čís l o účtu žiadatel'a v tvare IBAN. Na úče l y poskytn uti a regionálneho príspevku sa nevyžaduje
.
vytvoreníe osobitného bankového ú č tu .
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5. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu arekondíciu
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Prevádzkovanie výdajne stravy
11 . Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Činnosť podníkatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Administratívne služby

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Orgánmi

Spoločnosti

sú:

a) valné zhromaždenie
b)

konateľ

c) poradný výbor

2. PREHĽAD ČiNNOSTí USKUTOČNENÝCH ORGANiZÁCIOU ZA ROK

2019

V rámci počiatočných č inností sa budú realizovať jednoduché manuálne práce s patričným
materiálno-technickým zabezpečením, ktoré si Integrácia iba prenájme za poplatok na čas
potreby. V prípade dobrých ekonomických výsledkov podnik nakúpi stroje a zariadenia.
V začiatočnej fáze podnikania, pokiaľ budú pracovníci vykonávať pomocné práce, je
potrebné, aby sme na vykonávanie ďal šej činnosti nášho sociálneho podniku prenajali
priestory.
Re~istrovaný sociálny p01dnik bude poskytovať služby, ale aj konkrétne výrobky so
sVOJ Imi zamestnancami

Zamestnanci sociálneho podniku :
- 1 administratívny pracovník (min. SŠ vzdelanie)
- 4 zamestnanci balenie a rozvoz stravy
- 3 zamestnanci vrátnica školského internátu
- 2 zamestnanci práčovne
- 3 zamestnanci výdajne stravy
- l zamestnanec upratovacie práce
Počiatočná fáza podniku - celkový počet zamestnancov: 14.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o
s.r.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
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účtovníctve

v platnom znení Integrácia,

,

.,

I

IČO: 52616118

s,r.o" so sídlom:

,
Učtovná

závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:
1etapa: prípravné práce - sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok,
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných
,
operacl1
2 etapa: uzatvorenie účtov ných kníh t.j, účtovná uzávierka

..

3 etapa : zostavenie účtovných výkazov t,j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na
základe účtovnej závierky Integrácia, s.r.o. zostavuje Daňové priznanie k dani z príjmov
PO.

4. VÝROK AUDíTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhradom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2019 sumu 33193 eur a príjmy Integrácia, s,r.o .. za rok
2019 neboli vyššie ako 200000 eur, audit vykonaný nebol

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRíJMOCH A VÝDAVKOV

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12 .2019

118917,79

123974,09

-505630

PRfJMY Z FAKTÚR ZA SLUŽBY: 7900, €
PRfJMY DOTÁCIE UPSVAR : 11017,79 €

VÝDAVKY: MZDY 16065,07 €
ODMENA KONATEĽA: 1400 €

ODVODY DO POlsŤoVNf: 5850,34 €

DAŇOVÉ ODVODY MZDY: 658,68 €

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANiZÁCIE
K 31.12 ,2019 predstavoval (i):
1. finančný majetok čiastku 7112,71 EUR;
2, obežný majetok čiastku 23030,50,- EUR;
3, oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku O,· EUR;
4, oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,- EUR
5. dlhodobé záväzky čiastku 0,- EUR;
6, krátkodobé záväzky čiastku 13086,8- EUR,
Integrácia v roku 2019 pracovala iba 2 mesiace. Za uvedené obdobie si musela nájsť svoje
pole pôsobnosti a preto výkony na faktúry boli nižšie , V roku 2020 sa už pohybujú vo vyšších
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č iast kach . Zároveň

nevlastnila žiadny dlhodobý a krátkodobý majetok, bez ktorého
prejaviť v výške faktúr za poskytované výkony. Uvedený majetok si

sa výkony
lnegrácia prenajala.
V roku 2020 sa výkony zvýšili a spoločnosť v 1. a 2. Q už vykazuje ziskovosť.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANiZÁCIE
Valné zhromaždenie a poradný výbor Integrácia, s.r.o. sa neuzniesli na žiadnych zmenách
v štatúte ani zložení orgánov Integrácia, s.r.o ..

František Novotný
Konateľ s.r.a.

Integrácia, s.r.o.
Dukelská 31
08701 Giraltovce
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